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Betreft: doorontwikkeling bestuursrapportage Sociaal Domein

Geachte raadsleden ,

Eind 2017 is gestart met het ontwikkelen van een bestuursrapportage Sociaal Domein (hierna: de
bestuursrapportage). Elk jaar nemen we nieuwe stappen om zo veel mogelijk relevante sturingsinformatie
(data) met betrekking tot het sociaal domein voor u inzichtelijk te maken. Met een eenmalige impuls willen
wij de bestuursrapportage verder professionaliseren zodat u meer inzicht heeft in de sturingsinformatie.
Dit gaan we doen door in de bestuursrapportage een aantal concrete zaken (data) op te nemen. In deze
brief informeren we u over deze doorontwikkeling van de bestuursrapportage, de concrete aanpassingen,
de kosten en het vervolg.

Doorontwikkeling bestuursrapportage
In de huIdige bestuursrapportage is al veel informatie met betrekking tot het sociaal domein opgenomen.
Het betreft voornamelijk input en output indicatoren met betrekking tot de voorzieningen op het gebied
van de Wmo, jeugdhulp, participatie en doelgroepenvervoer. De bestuursrapportage is een bijlage van de
periodieke P&C stukken en geeft een nadere toelichting op de financiële realisatie uit de P&C stukken.

Op 27 juni 201 9 is in de commissie Samen Leven de raadsinformatiebrief over sturingsinformatie n.a.v.
het rekenkamerrapport Wmo van 24 mei 2019 behandeld. Hier is besproken dat er behoefte is aan
heldere doelstellingen en heldere indicatoren. Dit wordt momenteel in de nota Integraal Beleid Sociaal
Domein uitgewerkt. Daarnaast werd in de bespreking over de sturingsinformatie duidelijk gemaakt dat
naast de cijfers ook het duiding geven aan cijfers ook erg belangrijk is.

Vervolgens is op 19 september 2019 het rekenkameronderzoek De Participatiewet in Ridderkerk in de
raad behandeld. Tijdens de behandeling van het rekenkamerrapport is toegezegd dat de raad periodiek
wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen van het klantenbestand (Participatiewet).

We willen met een eenmalige impuls de bestuursrapportage verder professionaliseren zodat u meer
inzicht heeft in de sturingsinformatie en meer aansluit op de eerdere aanbevelingen vanuit de
rekenkamer. Dit gaan we doen door een aantal concrete zaken (data) op te nemen in de
bestuursrapportage .
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Concrete aanpassingen
Aan de bestuursrapportage zal nieuwe sturingsinformatie (data) worden toegevoegd. Dit zal voor u
zichtbaar worden in de bestuursrapportage die bij de Jaarstukken 2020 wordt opgenomen . Het betreft de
volgende data:

Participatie.
Duurzame uitstroom (langer dan 6 maanden uit de uitkering)
Doelgroepindeling / segmentatie uttkeringsbestand
Uitsplttsing naar leeftijd en wijk

Wmo
Inzicht in de declaratiegraad
Uitsplttsing naar leeftijd en wijk

Jeugdhulp.
Aantal kinderen per zorgaanbod (zowel lokaal als regionaal)
Aantal (unieke) kinderen dat is geholpen
Hoeveel kinderen al eerder zijn behandeld
Inzicht in de declaratiegraad
Uitsplttsing naar leeftijd en wijk

Daarnaast zal er ook extra ingezet worden op het aanpassen van de systemen zodat er in de loop van
2021 nadere informatie beschikbaar komt met betrekking tot de Participatie op het gebied van:

Aantal ingezette re-íntegratietrajecten
Uitstroom per traject
Opleidingsniveau / taalvaardigheid

Kosten

De eenmalige kosten van deze toevoegingen aan de bestuursrapportage bedragen maximaal € 50.000.
Deze kosten bestaan uit het aanpassen van de systemen en inhuur om deze aanpassingen mogelijk te
maken. Deze kosten worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve innovatie Sociaal Domein en zullen in
de begroting 2020 worden verwerkt via de 2d' Tussenrapportage 2020 .

Vervolg
Er wordt per direct gestart met de eerder beschreven doorontwiWing van de bestuursrapportage. Op
deze wijze kunt u de voortgang van deze indicatoren zo opt)Úal mbgelijk volgen
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